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זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: הדו"ח של הצוות הבין-משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

בלעדי: יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

סנקציות, 
אכיפה 

ועידוד גיוס

"ש"ס לא תוותר 
בשביל ממשלת 

אחדות על אף תיק"
טרם  הממשלה  שראש  ההצהרה 
לא  הפנים,  על  לא  נוותר  "לא  שמע: 
הפריפריה  על  לא  והגליל,  הנגב  על 
לפוליטיקה בי"ס   / הדתות"  על  ולא 

לשכת הגיוס )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(

  סערה  מעוררות  הגיוס  חוק  ליישום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדי  הצוות  המלצות 
חרדיות  הסדר  ישיבות  הקמת  קטנות;  ישיבות  כולל  גיוס  מעודדות  לישיבות  תקצוב  העדפת  בהמלצות: 
משרתים  הכללת  המקומיות;  הרשויות  באמצעות  גם  בקהילה  הגיוס  מערך  את  שתתגבר  מיוחדת  ונציבות 
בין  נתונים  בישיבות; הצלבת  הביקורות  יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של  לחצי 
אינטרנטיים;  ומעקבים  פרטיים  חוקרים  שכירת  גיוס;  לדחויי  ממוקדות  וביקורות  הממשלה  משרדי  כל 
 חברי הכנסת החרדים   הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החרדים 
לאישור  הדו"ח  את  להביא  החובה  למרות  לרה"מ:  הבהירו  הביטחון  משרד  בכירי  עם  השבוע  שייפגשו 
בלום אבי  לפוליטיקה,  בי"ס   / ויסודי  מהותי  שינוי  ללא  הגשתו  את  נאפשר  לא  יום,   40 תוך  הממשלה 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

ביוזמת ח"כ אורי מקלב, 
הוצבו בבית שמש עמדות 
'ממשל זמין' ממוחשבות 
לשירות הציבור, כתחליף 
לשירותי האינטרנט של 
משרדי הממשלה / עמ' 6

עמדות ממוחשבות 
בבית שמש

קהילת בעלזא 
התכנסה בבית שמש
כהמשך להוראת 

האדמו"ר 
מבעלזא התכנסו 
חסידי בעלזא 
תושבי בית 

שמש ל'סעודת 
מרעים' / עמ' 4



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

של פעםבאריזהאותו הטעם
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

בית חב"ד בית שמש מסכם חודש פעילות מוצלח

באגף ההנדסה משפרים את השרות לתושב

קהילת בעלזא התכנסה בבית שמש

שלטי ענק הוצבו במספר מוקדים במרכז העיר בית שמש, עם הסבר על מצוות העיקריות של פסח על ידי בית 
חב"ד בעיר בראשות השליח הרב אליעזר ויינר מנהל בית חב"ד ויו"ר מוסדות חב"ד בעיר

מאת: יעקב פלדמן

במרכז  מוקדים  במספר  הוצבו  ענק  שלטי 
מצוות  על  הסבר  עם  שמש,  בית  העיר 
ידי  וסעודת משיח על  העיקריות בליל הסדר 
בית חב"ד בעיר בראשות השליח הרב אליעזר 
חב"ד  מוסדות  ויו"ר  חב"ד  בית  מנהל  ויינר 

בעיר.

בנוסף לכך נערך פרסום מקיף ברחבי העיר 
בשיתוף פעולה פורסמו מצוות החג בעיתונים, 
בחלוקת חומר לילדים בכל בתי הספר על חג 
הפסח, חלוקת ענק של מזון למאות תושבים 
וצורכי חג הפסח לתושבי העיר לקראת החג, 
לתושבי  שמורה  מצה  חלוקת  חמץ,  מכירת 

העיר, כוחות הביטחון, ואישי ציבור בעיר.
הנערכת  לדוגמא  מצות  למאפיית  בנוסף 

על ידי בית חב"ד בבית הספר בעיר, ופרסום 
שיערכו  הציבורים  הסדר  ללילות  מסיבי 
במספר מוקדים ברחבי העיר, ופרסום במאות 
את  לערוך  חיבה  של  וקריאה  הכנסת  בתי 

סעודת משיח ביום האחרון של פסח.
ידי  על  נערכו  לדוגמא  מצות  מאפיות 
השליח ישראל בייזר בגני חב"ד ובערות גנים 

ובתי הספר הכללים בעיר.

לילות סדר מרכזיים נערכו, לילד סדר מרכזי 
סדרי  ושני  ריבקין  הרב משה  ידי השליח  על 
ידי  על  בעיר,  הרוסית  לדוברי  נוספים  פסח 
אברכים מהקהילה בסיוע בית חב"ד בית שמש, 
בית שמש להעיר  ירדה מרמות  ענק  תהלוכת 
הותיקה בשביעי של פסח וערכו סעודות משיח 
בעשרות בתי הכנסת בעיר, ועוררו את הצפיה 
 להתגלותו של המשיח שיגאל את עם ישראל.

יום עיון נערך ע"י העירייה לאדריכלים והעוסקים בהגשת הבקשות לוועדה המקומית  במהלך יום העיון 
שיפרו המשתתפים את הידע בנושא, והתמקצעו בהגשת הבקשות

מאת: מנדי כץ

ובניה  תכנון  בחוק  הרפורמות  בעקבות 

והקלות  לשינויים  בקשות  מגישי  על  המקלות 

עיון  יום  השבוע  נערך  בניה,  להיתרי  בבקשות 

לוועדה  בקשות  בהגשת  ולעוסקים  לאדריכלים 

המקומית.

ההנדסה  אגף  ביוזמת  התקיים  העיון  יום 

שיפרו  ובמסגרתו  האוצר,  משרד  ובשיתוף 

והתמקצעו  הנדרש  הידע  את  בתחום  העוסקים 

בהגשת הבקשות.

את  שיבח  אבוטבול  משה  הרב  העיר  ראש 

הנהלת אגף ההנדסה בראשות הרב משה מונטג 

החשיבה  על  ובניה,  לתכנון  משנה  ועדת  יו"ר 

מדיניות  במסגרת  השרות  בשיפור  המתמדת 

העירייה להשבחת והנגשת השרות לתושב.

אגף ההנדסה אחראי לקידום הפיתוח האזורי 

ציבורית,  לבנייה  לתכנון,  הישובים,  ופיתוח 

בישובים  ודרכים  ציבוריו  תשתיות  לפיתוח 
ולרישוי הבניה.

תחומים:  ארבעה  פועלים  ההנדסה  באגף 
הביצוע  תחום  התכנון,  תחום  הקרקעות,  תחום 
ההנדסה  אגף  משמש  כן  כמו  הרישוי.  ותחום 
ובנייה  לתכנון  המיוחדת  לוועדה  מקצועי  מטה 

ורשות הרישוי.

כהמשך להוראת 
האדמו"ר מבעלזא 
לעודד התכנסויות 
ומפגשי חבורות 

אברכים, התכנסו חסידי 
בעלזא תושבי בית 

שמש ל'סעודת מרעים' 
שנועדה לזרז את 

המזורזים ולעודד את 
הרבים • אורח הכבוד 

היה בן האדמו"ר 
מבעלזא שליט"א, 
הרה"צ רבי אהרן 

מרדכי רוקח שליט"א 

מנדי קליין  צילום: יעקב לדרמן



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל יום יש סיבה 
לפרגן לעצמך 
 משהו שעושה 

לך טוב!
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מאת: חיים רייך

בהתאם לתוכנית האסטרטגית שקידם יו"ר 
ח"כ  הכנסת  של  והטכנולוגיה  המדע  ועדת 
אורי מקלב עם הנהלת 'ממשל זמין' במשרד 
ראש הממשלה, נחנכה השבוע עמדת ממשל 

זמין ראשונה שתיתן שירות לציבור. 
עמדת המידע נחנכה במתנ"ס 'גוונים' ברמת 
המתנ"סים  על  הממונה  בשיתוף  שמש,  בית 
בבית שמש – סגן ראש העיר שמואל גרינברג. 
הינה  שמש  בבית  שנחנכה  המידע  עמדת 
דיגיטליות  שירות  עמדות  של  משורה  כחלק 
בכל  החרדיים  הריכוזים  במרכזי  שייחנכו 
רחבי הארץ לטובת הציבור, בהתאם לסיכום 
רשות  ראש  לבין  מקלב  ח"כ  בין  שהתקבל 
התקשוב הממשלתית מר יאיר פראנק ומנהל 

פרויקט 'ממשל זמין' מר אופיר בן אבי. 
זמין'  'ממשל  מערך  של  השירות  עמדות 
פעולות  מגוון  לבצע  לציבור  מאפשרות 
זכאות  בירור  כמו  הממשלה,  במשרדי 
תשלומים  ביצוע  טפסים,  מילוי  להטבות, 
מיותרת  בירוקרטיה  ללא  אישורים,  וקבלת 
לשפר  צפויות  העמדות  בתור.  לעמוד  ובלא 
משרדי  זמינות  ואת  לתושבים  השירות  את 
הממשלה. כמו כן עמדות השירות מאפשרות 
מתן שירותים גם מעבר לשעות קבלת הקהל, 
וכן מתן שירותים של המשרד במקומות שאין 

בהם לשכות קבלת קהל. 
את הטקס פתח הממונה על המתנ"סים בעיר 
בית שמש – סגן ראש העיר, שמואל גרינברג 
יכולים  המדע  שמועדת  חשב  לא  כי  בדבריו 
לכל  הנוגעים  חיוביים  כה  פרויקטים  לצאת 
אחד ואחד בציבור ועל כך הודה לח"כ מקלב 
את  לשתף  שקיבל  ההחלטה  ועל  היוזמה  על 
דגל התורה בכל הארץ במיזם המיוחד  נציגי 
מענה  תתן  העמדה  הצבת  כי  ספק  אין  הזה. 
נרחב לציבור ותחסוך זמן יקר לציבור המבקש 
להסדיר את ענייניו מול משרדי ממשלה וכעת 

יוכל בקלות ובמהירות להסדירם. 
אורי  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
ציין  באירוע,  ברכה  דברי  שנשא  מקלב, 
זמין'  'ממשל  עמדות  להצבת  הפעילות  כי 
מענה  לתת  מנת  על  נועדו  עצמי  לשימוש 
הטכנולוגיים  לפתרונות  זמין  שאינו  לציבור 
הממשלה.  משרדי  שמקדמים  השונים 
"ההתפתחות הטכנולוגית הובילה למצב של 
צמצום שירותים אישיים רבים לטובת שירותים 
מאפשרים  אמנם  אשר  ודיגיטליים,  מקוונים 
לצמצם בבירוקרטיה וב'טופסולוגיה' ומונעים 
מהציבור את הצורך להיטלטל לכל מסמך אל 
משרד ממשלתי אחר, אך יש ציבורים שאינם 
ציבור  ובעיקר   – הללו  לפתרונות  חשופים 
מסיבות  הללו  בטכנולוגיות  משתמש  שאינו 
מובנות, ולכן אנו מקדמים את הצבת עמדות 

אלו  שעמדות  ובפרט  לציבור,  הללו  המידע 
וזו  האינטרנט  על  מושתתות  אינם  בבסיסם 

בבחינת "והייתם קדושים", הסביר. 
"העמדות הללו ימנעו ביטול תורה רב, שכן 
והוצאות  זמן, טרחה  רב של  חיסכון  בהן  יש 

כספיות מיותרות", אמר ח"כ מקלב באירוע.
יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה 
היוזמה  קידום  על  מקלב  לח"כ  הודה  גפני, 
ותאפשר  לציבור  רבות  שתסייע  הטכנולוגית 
חשש.  ללא  מתקדמים  שירותים  קבלת  לו 
מתאימות  הללו  השירות  עמדות  "הצבת 
לתפיסתה של תנועת דגל התורה שחרטה על 
מול  לציבור  לסייע  והדרך  הרצון  את  דגלה 
הבירוקרטיה", אמר וסיפר בשם מרן הגרא"מ 
עיקר  כי  באומרו  זאת  שהגדיר  זצוק"ל  שך 

מהותו של שליח ציבור הוא בטיפול בפניות 
הציבור וסיוע לציבור מול קשיי הבירוקרטיה 

בכלל ובמשרדי הממשלה בפרט. 
אבוטבול,  משה  שמש,  בית  עיריית  ראש 
הודה אף הוא לח"כ מקלב על קידום היוזמה, 
הממשלתית  המידע  עמדת  הצבת  כי  וציין 
עבור הציבור בבית שמש משתלבת בהליכים 
שמואל  סגנו,  עם  יחד  מוביל  הוא  אותם 
שירותי  כלל  והרחבת  לפתיחת  גרינברג, 
את  מבקשים  "אנו  בעיר.  הממשלה  משרדי 
פעילות חברי הכנסת בכדי לעמוד לימין העיר 
מנת  על  הממשלה  משרדי  בכלל  שמש  בית 
המישורים",  בכל  ושגשוגה  בפיתוחה  לסייע 

סיכם.

ביוזמת ח"כ אורי מקלב, הוצבו בבית שמש עמדות 
'ממשל זמין' ממוחשבות, כתחליף לשירותי האינטרנט 

של משרדי הממשלה

עמדות ממוחשבות לשירות הציבור בבית שמש
במיוחד עבור הציבור החרדי - כתחליף לשירות ממשלתי מקוון

מקלב, גפני ואבוטבול בחניכת עמדת השירות החדשה      )צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90( 
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מאת: יחיאל חן

למירון  נסיעות  אלפים  משבעת  למעלה 
יופעלו על ידי חברות התחבורה הציבורית, 
ב-25  שיחלו  בעומר,  ל"ג  אירועי  במסגרת 

במאי 2016.  
ביותר  מהגדולים  ההיסעים,  מבצע 
 1,500 באמצעות  יבוצע  בישראל, 
אוטובוסים, שיופעלו ביותר מ-30 מוקדים 
 25 באמצעות  הארץ,  רחבי  בכל  מרכזיים 
התחבורה  קווי  ציבורית.  תחבורה  קווי 

הציבורית יגיעו עד למתחם הקבר במירון.
קווי התחבורה הציבורית למירון יופעלו 
מבני ברק, ירושלים, אשדוד, חיפה, חצור, 
שמש,  בית  אלעד,  צפת,  טבריה,  נתניה, 
ביתר עילית, מודיעין עילית, עפולה, קרית 

גת ורכסים.
הסעה  מערך  יפעיל  התחבורה  משרד 
אוטובוסים   100 כ-  )שאטלים(  מיוחד 
ופארוד למתחם הקבר  הוזים  עין  מחניוני  
במירון, ללא תשלום, למי שיגיע עם חברות 

ההיסעים הפרטיות. 
תתבצע  הרשב"י  קבר  למתחם  הגעה 
שיגיע  מי  בלבד.  אוטובוסים  באמצעות 
מהחניונים  לאחד  יופנה  הפרטי  ברכבו 
משם  צבעון.  או  חצור  כרמיאל,  הבאים: 
באמצעות  רק  לקבר  להגיע  יהיה  ניתן 

תחבורה ציבורית בתשלום.
ציבורית  לתחבורה  הארצית  ברשות 
אלה  בימים  משלימים  התחבורה  במשרד 
מבצע  לקראת  האחרונות  ההכנות  את 
ההיסעים הגדול, לאחר חודשים ארוכים של 
הערכות. למהלך שותפים מפעיל התחבורה 
הציבורית, אגף התנועה במשטרת ישראל, 
המרכז הארצי למקומות קדושים, הרשויות 

המקומיות וגופי סמך.  
האחרונים,  החודשים  ששת  במהלך 
ממבצעים  הנדרשים  הלקחים  הופקו 
שינויים  והוכנסו  בעבר,  שנערכו  קודמים 
לציבור  השירות  את  לשפר  שנועדו  רבים, 
הרשות  מנהל  לדברי  למירון.  הנוסעים 
חן,  מאיר  ציבורית,  לתחבורה  הארצית 
בעל  ביותר,  משמעותי  באירוע  מדובר 
היבטים מורכבים, שהצריך תיאום ושיתוף 
הרשות  מנהל  רבים.  גורמים  עם  פעולה 
עם  המלא  הפעולה  שיתוף  את  הדגיש 
כלל  ועם  ישראל,  במשטרת  התנועה  אגף 

הגורמים הלוקחים חלק במבצע.  
נערכים  הציבורית  התחבורה  מפעילי 
לביקושים מוגברים של קהל שיבקש להגיע 
המשטרה,  הוראת  לאור  במיוחד  למירון, 
האוסרת על כניסת כלי רכב פרטיים למתחם 

הקבר במירון.
יפעילו  הציבורית  התחבורה  חברות 
מראש  כרטיסים  והזמנת  מכירה  מוקדי 
להבטיח  לנוסעים  שיאפשר  דבר  למירון, 
ויעניק  עבורם  הרצוי  הנסיעה  מועד  את 
אפשרות למפעילים להיערך כראוי למספר 

האוטובוסים הנדרש בכל שעת נסיעה.
ימים  עשרה  תתחיל  הכרטיסים  מכירת 
לעקוב  מתבקש  הציבור  בעומר.  ל"ג  לפני 
התחבורה  מפעילי  של  הפרסומים  אחר 
הנסיעות  מערך  על  מלא  מידע  הציבורית. 
למצוא   ניתן  למירון  הציבורית  בתחבורה 
במוקד  מירון תשע"ו בטלפון 03-9411000 
התחבורה  משרד  של  קו"  "כל  מוקד   ,

ובאתרי המפעילים.  
ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
התחבורה  משרד  של  מצב  חדר  תפעיל 
הרשות,  נציגי  נוכחים  יהיו  בו  מירון,  בהר 
חברות  לצרכי  מידי  מענה  להעניק  במטרה 
צוות  אנשי  מאות  הציבורית.  התחבורה 
הציבורית  התחבורה  מפעילי  של  וסדרנים 
יתפרסו בנקודות היציאה של האוטובוסים 
ובהר מירון, במטרה לשמור על רמת שירות 

נאותה.

מבצע ההיסעים, הנחשב לגדול ביותר בישראל, יבוצע 
באמצעות כ- 1,500 אוטובוסים, שיופעלו ביותר מ-30 

מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ, באמצעות 25 קווי 
תחבורה ציבורית

יותר מ- 7,000 
נסיעות יופעלו 
ע"י התחבורה 

הציבורית למירון 
בל"ג בעומר

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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"מאות נפגעים" באסון תעופה בנתב"ג
במד"א מסכמים את תרגיל החירום התעופתי: 178 נפגעים מדומים טופלו ע"י מאות צוותי מד"א בתרגיל 'מגלן' בנתב"ג

מאת: יאיר פלד

אתמול, יום שלישי, נערך בשדה התעופה בן גוריון, תרגיל 
שעל  מטוס   התרסקות  שמדמה  "מגלן"  התעופתי  החירום 
סיפונו 178 נוסעים ואנשי צוות. מטרת התרגיל הייתה לבחון 
המשתתפים,  הגורמים  כל  של  חירום  בנהלי  הפעילות  את 
הנפגעים,  של  מהיר  ופינוי  טיפול  בשטח,  פריסה  הכוללת 

השתלטות על האירוע ועוד. 
עשרות  בהם  מד"א,  של  רבים  כוחות  השתתפו  בתרגיל 
אמבולנסים, אופנועי מד"א וניידות טיפול נמרץ, ג'יפיבולנסים, 
רכבי החפ"ק של מד"א ומאות פאראמדיקים, חובשים ומגישי 
עזרה ראשונה. בנוסף לקחו חלק בתרגיל משטרת ישראל, רשות 

שדות התעופה, כיבוי אש, פיקוד העורף ומשרד התחבורה. 
מד"א  של  הגדולים  הכוחות  התרגיל,  פעילות  פתיחת  עם 
הוזנקו לנתב"ג ע"י המוקד הארצי של הארגון שצפה בתרגיל 
של  באמבולנסים  מהמצלמות  חיים  ווידאו  שידורי  באמצעות 
מד"א המשדרות באופן ישיר מהנעשה בשטח למוקד הארצי. 
שנפרש  אדום  דוד  מגן  של  המתקדם  החפ"ק  רכב  במקביל 
חולים  לבית  הנפגעים  של  הפינויים  על  מקרוב  פיקד  בשטח 

תרגילי שהוקם בסמוך לזירת האירוע.
של  חדשים  טכנולוגיים  פיתוחים  נחשפו  עצמו  בשטח  גם 
מד"א כאשר השליטה והניהול של האירוע התבצעו באמצעות 
אפליקציית סמארטפונים ייחודית ומתקדמת שפותחה במיוחד 
החדישה  האפליקציה  תעופתי.  אסון  אירוע  ניהול  עבור 
דבר  מד"א,  של  והבקרה  השליטה  מערכות  עם  מסונכרנת 
המאפשר לקבל תמונת מצב מדויקת בכל רגע נתון ובכך להכין 
את בתי החולים לקלוט את הנפגעים הצפויים להיות מפונים 
אליהם. האפליקציה גם מאפשרת למפקד כוחות מד"א בשטח 

ולנהל באופן  וההצלה באירוע  לשלוט בכוחות רכבי החירום 
מהיר ומקצועי את האמבולנסים וניידות הטיפול הנמרץ הרבות 
בשטח כך שהאירוע יקבל את מלוא תשומת הלב הנדרשת ללא 

פגיעה באירועי השגרה. 
במהלך התרגיל, פרשו כוחות מד"א גם את משאית החפ"ק 
לגובה  הנישאות  במצלמות  המצוידת  הארגון  של  הייחודית 
של כ-19 מ' וחולשות על שטח רחב ביותר, המספקת לכוחות 
מד"א יכולות תקשורת וניהול אירוע מהגבוהות בעולם ובכך 

מסייעת בהצלת חייהם של רבים. 

מנכ"ל מד"א אלי בין: "מדובר בתרגיל מורכב וחשוב שבא 
לתרגל את כוחות מד"א לתרחיש אסון תעופתי בנמל התעופה. 
אין ספק שהתרגול הזה נתן לצוותים שלנו כלים אמתיים לבצע 
הלכה למעשה פעילות יוצאת מן הכלל של הצלת חיים. שיתוף 
הפעולה בין מד"א, כוחות המשטרה, כיבוי אש, רשות שדות 
התעופה וצה"ל הוא מרכיב קריטי להצלחה של פעילות הצלת 
החיים. אנחנו עובדים על שיתוף פעולה זה שנים רבות, וראינו 
זאת בתרגיל. אני מלא הערכה ומודה למפקדי ולצוותי מד"א 

על הביצוע המושלם".

 )צוותי מד"א בתרגיל האסון התעופתי 'מגלן' בנתב"ג )צילום: דוברות מד"א
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!
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לצאת  לא  ואפילו  להתלהט,  כדי  לאילת  להדרים  צריך  לא 
הדו"ח   למקרא  להתחמם.  כדי  הקופחת  השמש  תחת  לרחוב 
המלא בשורות הבאות, יישרף לכם הפיוז גם אם תשבו בחדר 

ממוזג. 
מדובר בדו"ח של הצוות הבין-משרדי לקידום עמידה ביעדי 
הגיוס, שהוקם על-פי החלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 26טו 
משרד  מנכ"ל  עומד  הצוות  בראש  המתוקן.  הגיוס  לחוק   2
מדברת  בו  החברים  הבכירים  ורשימת  הראל,  דן  הביטחון, 
על  הממונה  כהן,  מיכל  החינוך  משרד  מנכ"לית  עצמה:  בעד 
התקציבים באוצר אמיר לוי, מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג, 
לשירות  הרשות  מנכ"ל  טופילנסקי,  חגי  האלוף  אכ"א  ראש 
הלאומית  המועצה  ראש  ג'רבי,  שלום  שר  אזרחי  הלאומי 

לכלכלה אבי שמחון והמשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר. 
פרטי הפרטים של הדו"ח שהוגש לבג"ץ בערב החג, חלפו 
בימים  לגלות  נדהמו  החרדים  הכנסת  חברי  לרדאר.  מתחת 
את  להביא  מבקשים  הממשלה  ראש  בלשכת  כי  האחרונים 
החובה  במסגרת  וכלשונו,  ככתבו  הממשלה,  לאישור  הדו"ח 
הנובעת מחוק הגיוס לאשר את הדו"ח בממשלה תוך ארבעים 
הגיוס  חוק  בהעברת  עשו  שהם  הארוכה  הדרך  אחרי  יום. 
נהג מונית  המתוקן, מרגישים כעת חברי הכנסת החרדים כמו 
אותו  ולקח  בכחש  אותו  הוליך  שהנוסע  הדרך  בסוף  המגלה 

לסיבוב כשארנקו מרוקן.
מטרת הקמת הצוות הבין-משרדי, נקבעה בסעיף  26טו2. )א( 
לחוק הגיוס. על רקע הבג"ץ שהוגש נגד החוק, המנדט שניתן 
לצוות - כמעט בלתי מוגבל. "הצוות", כך נכתב )וכל הציטוטים 
רב-שנתית  תכנית  "יגבש  עצמו(,  מהדו"ח  הם  ואילך  מכאן 
את  שיקדמו  אמצעים  הכוללת  הראשונה  ההסתגלות  לתקופת 
השאר,  בין  הצוות,  רשאי  כך  לשם  הגיוס.  ביעדי  העמידה 
קיימות  בתכניות  שימוש  על  ולהמליץ  חקיקה  תיקוני  להציע 
תכניות  לרבות  הממשלה,  משרדי  של  האחריות  בתחומי  שהן 
המעוגנות בהחלטות הממשלה, בהוראות תקנות כספים ומשק 
)תכ"מ( של החשב הכללי במשרד האוצר ובמבחני תמיכות". 

זה מה שנקרא, צ'ק פתוח.
יגיש  "הצוות  מפורשות:  נקבע  המלצות  להגשת  מועד  גם 
מיום  ימים   120 מתום  יאוחר  לא  הביטחון,  לשר  התכנית,  את 
תחילתו של תיקון מס' 21; שר הביטחון יגבש הצעת החלטה, 
כאמור  לו  שהוגשה  לתכנית  בהתאם  הממונה,  השר  בהסכמת 
ויביאה לאישור הממשלה לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה 
לו התכנית". מועדי האישור בממשלה קשיחים, וכך גם עיגון 
מעורבות הצוות לכל אורך הדרך: "הצוות יערוך מעקב מתמיד 
ההסתגלות  תקופת  במהלך  הממשלה,  החלטות  יישום  אחר 
לשר  ידווח  הצוות  השנייה.  ההסתגלות  ותקופת  הראשונה 
הביטחון ולשר הממונה, אחת לשנה, על ביצוע הוראות סעיף 

זה ובכלל זה על אמצעי המעקב שננקטו".
חדות,  נקודות  כמה  ואילך  מכאן  למסגרת,  בנוגע  כאן  עד 
הבין-משרדי  הצוות  הצוות.  ממסקנות  ממש,  של  שפיצים 
ממליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 
משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות כגדולות, 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
ישיבות  בחורי  אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס 

מתחזים, באמצעות חוקרים, הצלבת נתונים ומעקב אינטרנטי.
לפניכם.  הם  הרי  הסעיפים  בהקדמות?  להרבות  מדוע  אך 
קראו, וראו. הסעיף הראשון הוא, "מבחני התמיכות בישיבות 

ובכוללים". על פי המוצע בדו"ח: "ישונו מבחני התמיכה של 
משרד החינוך במוסדות לימוד תורניים באופן שתינתן הטבה 
למוסד תורני עבור גיוסו של כל תלמיד שלמד במוסד לפחות 
לשירות  או  לצה"ל  לגיוסו  שקדמה  השנה  במהלך  שנה  חצי 
של  גיוסו  מיום  שנה  למשך  תינתן  התמיכה  אזרחי.  הלאומי 
נקודת   100%-150% של  )בערך  לצה"ל  התגייס  אם  התלמיד, 
אזרחי  הלאומי  לשירות  התנדב  אם  שנה  חצי  ולמשך  זיכוי(, 

)בערך של 75% נקודה(".
חדשות,  מוסכמות  ולקבוע  בראשית  סדרי  לשנות  במטרה 
יוכלו  האזרחי,  לשירות  שיגויסו  תלמידים  כי  הדו"ח  קובע 
להוסיף ולהיכלל במצבת תלמידי הכוללים והישיבות: "התלמיד 
בתנאי  עמידה  לצורך  התורני  במוסד  כתלמיד  יחשב  המגויס 
הסף למתן תמיכה למוסד, החל משנת התקציב שלאחר הגיוס, 
למשך שנה, ככל שהתגייס לצה"ל ולמשך חצי שנה אם התנדב 
בשירות  משרתים  בלבד(.  )בטחוני  אזרחי  הלאומי  לשירות 
לאומי-אזרחי 20 שעות שבועיות או 30 שעות שבועיות יוכלו 
ייתמך בגינם  יום ומוסד הלימוד  להמשיך וללמוד בכולל חצי 

בגובה של 50% נקודת זיכוי ו- 35% נקודת זיכוי בהתאמה".
נקבע כיעד, לא רק בישיבות הגדולות  שינוי מודל התקציב 
במלואו:  הסעיף  להלן  הקטנות.  בישיבות  גם  אלא  ובכוללים, 
"העלאת התקצוב של מוסדות חינוך )ישיבות קטנות( המגייסים 
תלמידים בגיל צעיר: הצוות מציע לבחון האפשרות לשנות את 
האופן בו מתוקצבים מוסדות חינוך חרדיים )ישיבות קטנות(, 
ניכר  חלק  בחר  מהם  למוסדות  הטבה  מתן  שיתאפשר  כך 
האם  לבחון  הצוות  ממליץ  זה  בכלל  להתגייס.  מהתלמידים 
אמר  מישהו  זו".  המלצה  שיאפשרו  חקיקה  תיקוני  נדרשים 

'מכינות צבאיות'?
נוסף שהדו"ח מתמקד בו הוא "פיקוח ואכיפה". אם  תחום 
הכוללים  ותלמידי  הישיבות  בחורי  שחוו  בהצקות  לנו  די  לא 
עד היום - מעתה ואילך הם יוגברו ויתוגברו משמעותית )ראה 
"יוקם  הכנסה.  מס  בחקירות  מהנהוג  יותר  וייאכפו  טבלה(, 
ובתלמידיהן  בישיבות  הכרה  מערך  הביטחון  במשרד  ויתוקנן 
ואכיפה כלפיהם. מערך האכיפה יבצע ביקורות פיזיות בישיבות 
ובכוללים בהם לומדים דחויי שירות, תוך הרחבת היקף ותדירות 
הביקורות לכ-3 ביקורות שנתיות במוסד לימוד. כמו כן, ייעשה 
פרטניים,  שירות  דחויי  לגבי  ואחר  אינטרנטי  במידע  שימוש 
שאינם מקיימים את הוראות החוק, לשם הבאתם לגיוס. המערך 

ייתן מענה לצרכי משרד הביטחון, צה"ל ומשרד החינוך".
התייצבות  סרבני  אחרי  רק  לא  תבלוש  אחרי'  'עקוב  תוכנת 
שהתייצבו  הבחורים  אחרי  גם  אלא  ישיבות,  בני  במדור 
באמצעות  המוסדות,  אחר  עיתי  מעקב  "יתנהל  בלשכות: 
וביטול  עדכון  תהליכי  ויתבצעו  יזומים,  ודיווחים  ביקורות 
הכרה במידת הצורך. המערך ייתמך במערכת ממוחשבת בעלת 
)בטל"א,  נוספות  ורשויות  החינוך  משרד  לצה"ל,  ממשקים 
ביקורת גבולות וכד'( כדי לאפשר מעבר מידע בין כלל הגופים 
לטיוב עבודת הפיקוח". ורק לצוות שישב על המדוכה אף אחד 

לא אמר: עצור, גבול לפניך. 

בעזות מצ"ח
יוכלו  כשרים  הלא  הסלולרי  מכשירי  נגד  הכינוסים  מארגני 
לנופף מעתה ואילך בשוט חדש, היות ועל פי מסקנות הדו"ח, 

הדו"ח  החברתיות.  לרשתות  גם  יגיע  הבחורים  אחרי  המעקב 
לשירות  מעמדים  על  פרטני  ומעקב  בקרה  "ביצוע  על  מורה 
באמצעות:  הדיחוי  בתנאי  עומדים  שאינם  חשד  שיש  ביטחון 
משרדי  הפעלת  רשומים;  הם  בה  בישיבה  חוזרים  ביקורים 
ניטור אינטרנטי )כגון רשתות  חקירות למעקב פרטני ומוסדי; 
חברתיות(". המשמעות היא, שכל תלמיד ישיבה ש'נפל ברשת' 
והעלה פוסט/תגובה/ציוץ שנותר לנצח ברשת כאות קין – יהיה 
חשוף מעתה ואילך לחקירת מצ"ח, גם אם ישוב בתשובה ויכה 

'על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח'.
כל  אחרי  לבלוש  יאפשר  שיוקם  המערך  הדו"ח,  לשון  לפי 
בחור, בכל המאגרים הרלוונטיים –  ללא צורך בסיבה או נימוק. 
'חוק המישוש הצה"לי' הזה, ייושם באמצעות, "הצלבות בסיס 
תלמידים   – הכלכלה  משרד  נוספים:  מאגרים  מול  הנתונים 
ביטוח  מקצועיות;  בהכשרות  ונמצאים  בישיבה  הרשומים 
לאומי – אל מול גמלאות – עבודה; ביקורת גבולות – יציאה 

מהארץ; משרד החינוך - אגף מוסדות תורניים".
אם יישום הסעיפים הראשונים עלול להציק לכל בחור ישיבה 
ואברך כולל שייעדר על רקע חופשת מחלה, ניחום אבלים, או 
ומטרתו  למדי  הגיוני  הבא  שהסעיף  הרי  בשמחה,  השתתפות 
לשים יד על מתחזים: "צוות מקצועי בראשות משרד הכלכלה 
דיווח  יגבשו מנגנון  ובשיתוף משרד החינוך ומשרד הביטחון 
לגבי תלמידים הלומדים במסגרות של הכשרה תעסוקתית על 
חשבון שעות הלימוד בישיבה, כפי שמתיר החוק, בכדי לאפשר 

אכיפה מיטבית גם בהקשר זה".
כלים  "יצירת  הם:  הדו"ח  מתמקד  בהם  נוספים  תחומים 
הלאומי  לשירות  הצטרפות  "עידוד  בתעסוקה";  לשילוב 
אזרחי" – באמצעות העלאת דמי השירות, הוספת מסלול ומתן 
תמיכה למשרתים שמוסיפים ללמוד בכולל; "תשלום למעונות 
עבור ילדי משרתים"; "סיוע למתגייסים בתחום הדיור". הסעיף 
העדפת  רקע  על  תקשורתית  סערה  ויצר  הודלף  כבר  האחרון 
משרתים חרדים, אבל אותנו מעניינים סעיפים אחרים שנבלעו 
בכותרות התקשורת החילונית על העדפת חרדים. קחו נשימה, 

ועברו לסעיף הבא.
על רקע שתיקת חברי הכנסת החרדים, קובע הצוות כי תינקט 
למתגייסים  ההתנכלות  שמעודד  מי  נגד  קשה  יד  של  מדיניות 
החרדים. תחת הכותרת "טיפול בהסתה והתנכלות כנגד חרדים 
מתגייסים וכנגד מגייסים", נקבע: "יש להפעיל מדיניות אכיפה 
עוברי עבירות הסתה  ומרתיעה כלפי  יעילה, מהירה  מחמירה, 
והתנכלות לחרדים מתגייסים או לגורמים מהצבא או מהשירות 
על המשך  כך, ממליץ הצוות  הלאומי-אזרחי המגייסים. לשם 
פרקליטות  מנציגי  המורכב  קבוע  משנה  צוות  של  פעילותו 
יפעלו  והמשטרה, אשר  הצבאית  הפרקליטות  אכ"א,  המדינה, 
ויביאו  נאות בין המתלוננים לגופי החקירה והתביעה  לקישור 

להאצת הטיפול בתלונות עד הבאת האשמים לדין".
למוסדות  גם  יורחב  חרדים  חיילים  נגד  בהסתה  הטיפול 
ועדת קבלה שתבקש לדחות,  כל  על  יאיים  ולמעשה,  החינוך, 
חרדי  ילד  אובייקטיבית,  מוצדקות  ולעיתים  שונות  מסיבות 
שאביו לובש מדים. "טיפול בבתי ספר המדירים ומפלים ילדי 
החטיבה  בצה"ל,  חרדים  שילוב  מדור  ומגייסים:  מתגייסים 
הביטחון  במשרד  ותורניים  ייחודים  מסלולים  גיוס,  לעידוד 
הלאומי  לשירות  ברשות  החרדי  המגזר  על  הפיקוח  ויחידת 
אזרחי יעבירו לנושא תפקיד שימונה לכך באגף החרדי במשרד 
ילדי מתגייסים ממערכת החינוך,  החינוך תלונות בדבר הדרת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גיס חמישי
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תלונות  בהן.  הטיפול  תהליך  את  לייעל  במטרה 
מעין אלו, ככל שיועברו למשרד החינוך, יטופלו 
מדיניות  להפעיל  כוונה  תוך  עליונה,  בעדיפות 
התלונות  התופעה.  למיגור  מחמירה  אכיפה 
במשרד  החרדי  המחוז  ראש  ידי  על  יטופלו 
ברזל'  'כיפת  למעשה,  נקבעת  כאן  החינוך". 
לילדי חיילים הלומדים במוסדות החרדיים, ללא 
כבוד  תנו  החינוכית-תורנית.  לרמתם  קשר  כל 

ללובש המדים.

חרדים להסדר
ממסקנות  והותר  די  שקראתם  חשבתם  אם 
עיקרי  ההתחלה.  רק  זוהי  חכו-חכו,  הצוות, 
הדגשים בתוכנית ומרבית המשאבים הכלכליים, 
חדשים,  מתגייסים  של  בפועל  לאיתור  מופנים 
'הסדר' חרדיות.  ישיבות  כולל באמצעות הקמת 
ומסלולים  הכנה  "תכניות  הכותרת  תחת  כך, 
באופן  "יורחבו  הצוות:  ממליץ  גיוס",  לעידוד 
קהילתיות   – חינוכיות  תכניות  משמעותי 
זה  ובכלל  הגיוס  עידוד  לשם  המשך  ומסלולי 
'גדנ"ע חרדים', מרכזי  תכניות 'אחריי באמונה', 
שנתית  חצי  צבאית  קדם  מסגרת  אזוריים,  מידע 
פנימייתית, ישיבות 'דרך חיים' ומסלולי 'הסדר' 
לחרדים ותמיכה בכיתות הטכנולוגיות החרדיות 
משרד  החינוך.  משרד  ידי  על  המופעלות 
עם  בתיאום  חברתי  הבטחוני  הביטחון/האגף 
והאמצעים  המשאבים  את  יקצה  החינוך  משרד 

להקמת והרחבת מסלולים אלה".
אגפי  באמצעות  גם  תתבצע  הזאת  הפעילות 
על  מורה  הדו"ח  המקומיות.  ברשויות  הנוער 
חרדי  נוער  קידום  ביחידות  הפעילות  "הסדרת 
משרד  הארץ:  ברחבי  המקומיות  ברשויות 
עם  בשיתוף  חברתי  הבטחוני  הביטחון/האגף 
הרשויות המקומיות הרלוונטיות, יפעיל במסגרת 

והכנה  לעידוד  תכנית  הנוער  קידום  יחידות 
לקראת השירות הצבאי/אזרחי".

באמצעות,  תגויס,  החרדית  התקשורת  גם 
תגובש  לצורך,  בהתאם  תקשורתית:  "תכנית 
ותופעל תכנית תקשורת ופרסום מתאימה ותכנית 
קהל  למול  הסברתית  להתמודדות  אסטרטגית 
אותנו  ושירות".  גיוס  בהקשרי  הספציפי  היעד 

ב'קו עיתונות', טרם גייסו וגם לא יגייסו.
וההנחיות  הסעיפים  ליישום  להביא  כדי 
קשר  מערך  "הקמת  על  הצוות  ממליץ  החדשות 
לקהילה החרדית: האגף הבטחוני חברתי במשרד 
יקים מערך קשר לאוכלוסייה החרדית  הביטחון 
בפריסה  בשטח  שיפעלו  רכזים  ידי  על  שיופעל 
והקהילה  הרשויות  מול  כתובת  שיהוו  ארצית, 
באזור  החרדי  הציבור  בתוך  ויקדמו  החרדית 
תכנית הכנה ייחודית ומותאמת, יצירת קשר עם 
וכן  באזור,  חרדים  ציבור  ונציגי  רבנים  ישיבות, 
המיועד   – בפרט  וטיפול  פניות  מוקד  הפעלת 
תיאום הליך  תוך  נוער מתעניינים  לבני  להורים, 
הרישום והגיוס בין המעוניינים ולשכות הגיוס". 
חרדים  "מנהלת  גם  תוקם  הקשר  מערך  בצד 
על  האמון  מרכזי  גורם  תהווה  אשר  בצה"ל, 
שילוב חרדים בשירות הצבאי בתחומים הבאים: 
בשירות,  והשמה  שיבוץ  מיון,  גיוס,  תהליכי 
פיקוד על חיילי נצח יהודה בשנת המשימה וכן 
תהווה כתובת לקהילה החרדית אל מול הצבא".

על מנת שלא לאפשר להטביע את ההמלצות 
במצולות, מתחת לפני הים האדום, קובע הצוות 
דרכי  את  וכן  התקצוב  גורמי  בין  החלוקה  את 
מוקדש  מיוחד  פרק  הדו"ח.  ליישום  העבודה 
המשנה",  וצוותי  הצוות  עבודת  ל"המשך 
הוראות  "נוכח  מדויקות:  הנחיות  בו  ונכללות 
סעיף 26טו2 )ה( לחוק, וכן לאור אופיין המורכב 
מצד  התגייסות  המצריכות  הצוות  המלצות  של 
מספר גופים ממשלתיים לשם השלמתן, בכוונת 

בהתאם  חודשים,  שישה  מדי  להתכנס  הצוות 
ביעדי  עמידה  על  לממשלה  הדיווח  למועדי 
הגיוס כקבוע בחוק - לביצוע מעקב אחר יישום 
לשם  שישנם.  ככל  בחסמים,  וטיפול  ההמלצות 
כך, ראשי צוותי המשנה יגישו לצוות, באמצעות 
מנכ"ל משרד הביטחון, דו"ח בדבר ההתקדמות 
ביישום ההמלצות, כל אחד בתחומו, לא יאוחר 
מ-14 ימים טרם התכנסות הצוות. כמו כן, ראשי 
הצוותים ידווחו למנכ"ל משרד הביטחון על כל 

חסם משמעותי בהליכי היישום של ההמלצות".
את   שקיבלו  החרדים  הכנסת  מחברי  כמה 
ונתבקשו להעביר את הערותיהם, קיבלו  הדו"ח 
פיק ברכיים ומיהרו לקבוע פגישות דחופות עם 
פרוש  הביטחון.  במשרד  האחראים  הגורמים 
הנגמ"ש  בתוך  האחרונים  בשבועות  שירו  וגפני 
החרדי, שמו לשעה קלה את היריבות הסיעתית 
והאישית בצד, וקבעו פגישות דחופות וחשאיות 
– לא עם יוסי דייטש בירושלים, אלא עם צמרת 
באזור  בצה"ל,  אדם  כוח  ואגף  הביטחון  משרד 
בטרם  הדו"ח  רעת  את  להעביר  המרכז, במטרה 

יובא לאישור הממשלה.
נותר רק לקוות שכמו בסיבובים הקודמים, גם 
בפעם הזאת השניים יעשו את העבודה, ויתגייסו 
לשירות המילואים הכי לא מתגמל שיש בישראל, 

כשהם מורעלים וממוקדי מטרה. 

אף שעל
המפגש הראשון בין יו"ר ועדת הכספים לבין 
שפורסמה  הראשית  )בכותרת  הכתיר  שהוא  מי 
הפוליטי  כ"אויב  עיתונות'(  ב'קו  שבועיים  לפני 
בישיבת  התרחש  הידיעה,  בה"א  הציבור",  של 
קודקודי הקואליציה הרעועה, למחרת הפרסום. 
את  קרא  בבוקר,  קם  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
בכלל  והוא  לאויב,  אותו  שהפכה  הכותרת 
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פרוש וגפני שירו 
בשבועות האחרונים 

בתוך הנגמ"ש החרדי, 
קבעו השבוע פגישות 
חשאיות – לא עם יוסי 

דייטש, אלא עם צמרת 
משרד הביטחון, כדי 

להעביר את רעת דו"ח 
הגיוס החדש. נותר 

רק לקוות שגם בפעם 
הזאת השניים יעשו 

את העבודה, ויתגייסו 
לשירות המילואים 

הכי לא מתגמל שיש 
בישראל, כשהם 

מורעלים וממוקדי 
מטרה
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אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

)בקדנציה הזאת לפחות( לא ידע שהוא כזה. כשבנט פגש את 
גפני, בחברתם של נתניהו ודרעי, הוא הופתע להיווכח כי יו"ר 

ועדת הכספים משדר עסקים כרגיל, ופיו – נופת צופים. 
הרי  מנדלסון,  משה  המשכיל  של  לאמירתו  בפרפרזה 
'היה  היא:  החרדית  הפוליטית  במערכת  השלטת  שהנורמה 
אדם בביתך ואויב בצאתך'. תקוף את ליצמן במהדורת הערב, 
מהירה.  תקציבים  בהעברת  לדון  כדי  בבוקר  עמו  והיפגש 
התכתש עם פרוש מעל דפי העיתון, וצא ביחד איתו למפגש 
הדו"ח  מסקנות  את  לבטל  מנת  על  אכ"א,  מפקדי  עם  מסווג 

לקידום עמידה ביעדי הגיוס.
כורחו,  בעל  החרדית,  הסערה  בעין  עצמו  שמוצא  בנט 
נגדו ומאמץ את מאמר חז"ל  מקפיד שלא להיגרר למתקפות 
זה  איפוק  מתעלם".  פעמים שאתה   – "והתעלמת  הפסוק  על 
כוח אך גם להבלגה יש גבול. באיזשהו שלב, לדברי הנוכחים, 
שר החינוך לא התאפק. כשגפני פטפט על דא ועל הא כאילו 
של  המשתאות  עיניו  מול  גפני,  אל  בנט  פנה  קרה,  לא  כלום 

ראש הממשלה ושאל: "אני אויב, משה, אני אויב?".
הגיב,  דרעי  מתכוון,  הוא  למה  בנט  את  שאל  כשגפני 
והסביר:  להיתמם  הוסיף  גפני  בעיתון".  קראנו  באמת.  "נו, 
שלשני  הבינו  הנוכחים  אויב".  לא  יריב,  שאתה  "התכוונתי 
עד  מאחוריהם,  ההתבטאויות  את  לשים  אינטרס  יש  הצדדים 
יתד נאמן למחרת היום. כדי להבהיר את רצינות  שפתחו את 
ייצא  התורה  דגל  של  הרשמי  שהביטאון  גפני  דאג  כוונותיו, 
עיתונות':  ב'קו  תחילה  שפורסמה  מתסיסה  כותרת  אותה  עם 
הבית  עם  ממשלה  על  הציוני  המחנה  עם  ממשלה  "עדיפה 

היהודי".   
הדלת עוד לא נטרקה על ממשלת אחדות עם שרידי העבודה, 
אך כפי שזה נראה, ממשלה בלי הבית היהודי לא תהיה. נתניהו 
יכול להרשות לעצמו להישען על תמיכת מפלגת שמאל,  לא 
ייכנס לבסוף זה  כשבנט ואיווט מחכים לו בפינה. אם הרצוג 
גרועה.  יותר  הרבה  עבורו,  שהאלטרנטיבה  בגלל  רק  יהיה 
שהרי, אם מושב הקיץ ייפתח כשהוא מכהן כיו"ר אופוזיציה, 
לא תהיה לו, כפי שמכונה בעגה הבג"צית, 'זכות עמידה' על 

דוכן הנואמים.
לוין  יריב  בהובלת  אחדות  ממשלת  להקמת  המגעים  על 
מטעם נתניהו, נכתב כאן לראשונה עוד בטרם נפתחה החקירה 
הלכו  רק  נתניהו  התנאים שהציע  היום,  ועד  מאז  הרצוג.  נגד 
תירוץ  להרצוג  להעניק  שיכולים  הסעיפים  בשלושת  והורעו. 
לגיטימי לחבירה – נתניהו לא מוכן ו/או לא יכול לספק את 
הסחורה. אם תיק המשפטים היה מועבר לעבודה, הרצוג היה 
יכול להציג עצמו כאביר שלטון החוק, אבל כאן, נכון למועד 
לא  וגם  היהודי(  הבית  )בגלל  יכול  לא  ביבי  כתיבת השורות, 

רוצה )מסיבות ברורות שכדי לגלותן אין צורך לערוך חקירות(. 
לידי  מועבר  היה  אילו  והספורט,  התרבות  תיק  את  גם 
'מלחמת  רקע  על  כהישג,  להציג  יכול  היה  הרצוג  העבודה, 
עם  שמתקוטט  ביבי  כאן,  גם  רגב.  מירי  שמובילה  התרבות' 
סגן הרמטכ"ל, לא מעז להתעמת עם מירי רגב, דוברת צה"ל 
לשעבר. את 'תיק תקשורת' הס מלהזכיר ועל משא ומתן מדיני 
והקפאת הבנייה מיותר להוסיף לבנה. אם הרצוג ייכנס לבסוף 
ולא יצליח להניח יד על אחד התיקים האמורים, הוא לא יוכתר 

כמנהל מו"מ, אלא כבעל מום.
להוציא  מוכן  שלא  נתניהו  כאשר  השאריות,  עם  נותרנו 
מתחת ידו שום תיק משמעותי, למעט תיק החוץ, מתנדב בשם 
על  לוותר.  תצטרך  מהשותפות  אחת  כל  כי  ומצהיר  שותפיו, 
הוויתורים של הבית היהודי והליכוד כבר דובר ובאשר לסיעות 
החרדיות, מיהדות התורה המאוחדת עד לזרא ממילא אין מה 
לקחת וגם בש"ס לא מוכנים לוותר. קבלו בפרסום ראשון, את 

מה שראש-הממשלה טרם שמע.
לא  תיק.  אף  על  אחדות  ממשלת  בשביל  תוותר  לא  "ש"ס 
על  ולא  הפריפריה  על  לא  והגליל,  הנגב  על  לא  הפנים,  על 
מסביר  וגם  לראשונה  דרעי  אריה  יו"ר ש"ס  מצהיר  הדתות", 
שחשובים  התיקים  על  לוותר  מוכן  לא  נתניהו  "הרי  מדוע: 
והמשפטים  כשהחינוך  תיקים,  שלושה  יש  היהודי  לבית  לו. 
המשמעותיים יישארו בידיה בכל מקרה. אין שום סיבה שש"ס 
תוותר על תיקים חברתיים שהיא מחזיקה בידיה כיום, ביחס 

לא פרופורציונאלי למה שקיבלו השותפות האחרות". 
מצהיר:  כשהוא  פרצה  רק  ומותיר  הסכר  את  סותם  דרעי 
"לכל היותר אסכים להעביר את האחריות על פרויקט תעלת 
הימים". תעלת הימים לבדה, ומעבר לכך אף שעל לא יוחזר, 
ישראל, כולל  ואפילו לא האחריות הכבירה על הסדרת חופי 
אלו שממשיכים לגבות תשלום מהמתרחצים, בניגוד להוראות 

משרד הפנים.

תשובה מיראה
לג'ובים  עיניים  שלוטשים  העבודה  של  מהפונקציונרים 
ביהדות  לבוא  המבוששת  לאחדות  נשוב  האחדות,  בממשלת 
התורה. את תגובת כל המעורבים בתוך הסיעה – מפרוש ועד 
גפני, ליצמן ועד אייכלר – שמענו בקולם, די והותר, במהלך 
השבועיים האחרונים. רק קולו של בנט ששורבב למריבה, לא 
נשמע, ולא משום שהיה עסוק בטקסי יום העצמאות ומשחק 

הכיסאות )עם נתניהו ורעייתו( בחידון התנ"ך. 
מראשית הקדנציה הנוכחית בנט הציב לפניו מטרה לבנות 

יחסים טובים עם החרדים. לבנות ולא לשקם, שכן יחסים כאלו 
מכר  דרך  ניסה,  עוד  בנט  הקודמת  בקדנציה  היו.  לא  מעולם 
לחבור  השפעה,  רב  ניו-יורקי  חרדי  נגיד  לים,  מעבר  משותף 
לש"ס וליהדות התורה. כשהסיעות החרדיות התמהמהו, מתוך 
לברית  חבר  בנט  הממשלה,  ראש  של  במאווייו  התחשבות 

זוגיות עם יאיר לפיד והסוף ידוע. הפי-אנד לא היה שם.
את  לשים  ואמיתי  כן  רצון  עם  בא  בנט  הנוכחית  בקדנציה 
הקדנציה הקודמת מאחוריו. הוא לא מתחשבן ושואל מה קדם 
למה, ולא עוסק בשאלת הביצה והתרנגולת. "מבחינתי תקראו 
מהחברים  לאחד  בחיוך  פעם  אמר  הוא  תשובה",  בעל  לי 
החרדים. רק שבפוליטיקה אין 'תשובה מאהבה', אלא אך ורק 

'תשובה מיראה' כחלק ממאזן אימה. 
החשבון הפוליטי של בנט פשוט למדי. נתניהו ששתה את 
ובשעות שלפני הבחירות,  בימים  בנט בקשית,  המנדטים של 
מתייצב לימינו של בנט בכל סוגיה ולא מסתיר את רצונו לגמד 
עד כמה שניתן את הבית היהודי. לא המנהרות )מפניהן דווקא 
דאע"ש  לא  המבקר(,  דו"ח  בטיוטת  כפי שנחשף  הזהיר  בנט 
על הגדרות ובטח שלא האיום האיראני שהפך לבלתי רלוונטי, 
נתניהו  הנוכחית  בקדנציה  ביבי.  של  מעיניו  שינה  מדירים 
ממוקד מטרה לכבוש גבעה אחר גבעה, מאחז אחר מאחז. זו 
הסיבה לכך שבמו"מ הקואליציוני מול הרצוג, נתניהו לא מוכן 
לשמוע על הוצאת הבית היהודי מהממשלה. גפני כן, ביבי לא. 
גם החיבוק הזה לא נובע מאהבה אלא מיראה. ביבי לא יפקיר 
לדחוק  כדי  רגלו,  שלאל  כל  ויעשה  הימנית,  המשבצת  את 

ממנה את הבית היהודי.
בסיטואציה הזאת, בנט זקוק לחרדים, כפי שהם זקוקים לו 
מראשית  הפך  בנט  עתיד,  פני  צופת  בראייה  יותר.  אף  ואולי 
לו.  שקדמו  החינוך  שרי  מכל  יותר  לויאלי,  לשר  הקדנציה 
בשיחות סגורות הוא מציג לראווה שלוש רפורמות שהועברו 
פירון:  מתקופת  המדף  על  מאובקות  מונחות  והיו  בתקופתו, 
הצפיפות  והקטנת  הילדים  בגני  שניה  סייעת  הקיץ,  קייטנות 
תחת  מהרפורמות.  הודרו  החרדים  המקורי,  בתכנון  בכיתות. 
שרביטו של בנט ובניגוד למתוכנן, הוכללו המוסדות החרדים 
שנועדה  )ברפורמה  הכלל  מן  יוצא  ללא  הרפורמות  בשלוש 
לפתור את בעיית הצפיפות נכללו רק הרשתות, אחרי שהוברר 
כי התופעה כמעט ואינה קיימת במוסדות המוכש"ר והפטור(.

היומן של בנט ושל שלוחו כמותו, ראש המטה טל גן צבי, 
עמוס בפגישות עם חרדים. לא רק עם הנציגים בכנסת, אלא 
)בעיקר( עם מנהלי המוסדות בשטח. כשבלו"ז של לשכת בנט 
שמדובר  הסיכויים  מרבית  ולוין,  ליברמן  השמות  מופיעים 

במנהלי סמינרים ומוסדות, ולא בחבריו לכנסת ישראל. 
על כל טענה מטענותיו של גפני שהובאו כאן לפני שבועיים 

"ש"ס לא תוותר בשביל 
ממשלת אחדות על אף 
תיק", מבהיר יו"ר ש"ס 

אריה דרעי, "לכל היותר 
אסכים להעביר את 

האחריות על פרויקט 
תעלת הימים". תעלת 
הימים לבדה, ומעבר 

לכך אף שעל, ואפילו לא 
האחריות הכבירה על 
חופי ישראל, כולל אלו 

שממשיכים לגבות תשלום 
מהמתרחצים בניגוד 

להוראות משרד הפנים
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מסגרות 
 תורניות

הדו"ח הסודי. מסקנות הצוות הבין-משרדי בפרסום ראשון עם טבלת הביקורות בישיבות
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יש לבנט הסבר. הבטחת הכנסה, מעוכבת 
במשרד  שנקבעו  קריטריונים  בגלל 
המשפטים )כפי שהרחיב סגן שר האוצר, 
בשבוע  עיתונות'  ל'קו  שהעניק  בראיון 
התקנות  על  לחתום  יכול  בנט  שעבר(. 
כאן ועכשיו, אך המשמעות, לאור הנחיות 
אלפי  הדרת  תהיה  המשפטים,  משרד 
משפחות אברכים שקיבלו תמיכה בשנים 
עברו ולפיכך ייפסלו מלהיתמך כעת. הוא 
הדין לגבי תקציבי תמרוץ וטיפוח, תגבור 
לימודי יהדות ושאר ירקות. בנט לא צריך 
)איציק  ש"ס  נציגי  שאר  מילים.  להכביר 
וליצמן(,  )פרוש  התורה  ויהדות  כהן( 
הבהירו כי את הטענות יש להפנות למנסח 
ההסכם הקואליציוני. כאילו הם עצמם לא 

היו באותו מעמד.
המדינה  מזכיר  של  אמרתו  משקל  על 
האמריקאי הנרי קיסינג'ר ולפיה, לישראל 
פנים,  מדיניות  רק  אלא  חוץ  מדיניות  אין 
נגדו  גפני  בנט מאמין שהמתקפה של  גם 
נובעת ממניעים פנים מפלגתיים. אם ילך 
לסיור עם ליצמן, יתקוף אותו גפני וחוזר 
השבוע,  שגם  לכך  הסיבה  זו  חלילה. 
כשנאלמו תרועות הפסטיבלים, הוא נמנע 
מלהגיב למתקפות ונותן להן לחלוף מעל 
ראשו מבלי משים, כמו מטס חיל האוויר 
הדליל, ביום העצמאות האחרון. אם כמה 
הגישה,  את  יאמצו  שלנו  מהפוליטיקאים 

כולנו ננשום לרווחה.

אורח לרגע 
שהיטיב  גלעד  אברי  העיתונאי  את 
שמותירים  והלכלוך  ההזנחה  את  לתאר 
להפנות  כדאי  החרדים,  הילדים  אחריהם 
לאלעד. כמו בדיחות על השוויגער, שרק 
- כך גם  ולא לבעל, מותר לספר  לאישה, 
תחלואי המגזר. מה שאסור למגיש חילוני 
לומר כמביט מהצד בגלל הניחוח המזלזל 
וסטיגמות  אפלות  קריקטורות  שמזכיר 
לבין  בינינו  לומר  לנו  מותר  נוראיות, 
שמסתובב  מי  כל  בונה.  כביקורת  עצמנו, 
שיש  יודע  חרדיות,  ובשכונות  בערים 
דברים בגו. הרבה מעלות לחינוך החרדי. 

שמירה על סדר וניקיון, לא נכללת בהן.
כשידידי הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין 
מגיע  שהוא  השבוע  בראשית  לי  אמר 
שסיור  לעצמי  חשבתי  באלעד,  לסיור 
ארבעים  של  נסבל  בלתי  בחום  משותף, 
והופתעתי  דבר,  יחדש  לא  בצל,  מעלות 
לטובה. עטוף בשתי שכבות - ווסט חסידי 
שמעליו חליפה ארוכה - פרוש ג'וניור לא 
לאתר  מאתר  מתרוצץ  כשהוא  לרגע  נח 
ומצביע על המנופים, הבאגרים, המשאיות 

והטרקטורים. 
ניכרות  מאלעד,  הצעיר  העיר  בראש 
דורסניים,  ערים  ראשי  שמזכירות  תכונות 
אנשי עבודה, כמו חולדאי בתל אביב ויונה 
)ולא בגלל מה שיהב מעולל  יהב בחיפה 
ישראל  התורה(.  לדגל  האדומה  בעיר 
פרוש נוהג להגדיר עצמו בהפרזה כ"שרת 
של העירייה". כשהוא מגיע לאתר בנייה, 

אכן קשה להבדיל בין פועל למפעיל.
תנופת בנייה של מוסדות ציבור מורגשת 
אך  הקפאה,  של  שנים  אחרי  פינה  בכל 
גולת הכותרת היא הניקיון. בימי ההקמה 
של צוריאל קריספל הגינות והפארקים היו 
סמלה של העיר, ובימי עוניה, אותם גינות 

ופארקים מוזנחים, העידו על בלותה. 
דוגמה  אלעד  הייתה  בדיוק  שנה  לפני 
החרדית.  בפוליטיקה  הרע  לכל  וסמל 
החזיתות  בכל  הפוכה:  דוגמה  היא  כיום 
היסטוריית  בעלת  בעיר  ורק  ושבר,  שוד 
פוסקים,  הבלתי  והתככים  המאבקים 
עוד  לפרוש  נותרו  יחסי.  שקט  שורר 
שנתיים וחצי בתפקיד ובלי כל קשר למה 
שיקרה בבחירות הבאות, מעשיו בתקופה 

שנותרה, ינציחו את תדמיתו הציבורית.
עיסוק  של  קלים  לא  לידה  חבלי  אחרי 
מיותר בפוליטיקה פנימית, דומה שמשהו 
נבנים  טוב מתחיל. מעגלי תנועה חדשים 
נסלל  גישה  כביש  סביבתית,  השקעה  עם 
הירוקה,  לסביבה  מחשבה  הקדשת  עם 
ופיתוח  הגינות  לשיקום  מוקצים  כספים 
המגורים.  בבנייני  הפנימיות  החצרות 
רק  ולא  לבלוב,  של  תחושה  יש  באוויר 
שמעתי  השבוע  בהמשך  כמטאפורה. 
ממנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה ישראל 
דומה:  התרשמות  בעיר  שביקר  דנציגר 
"ביקרתי בהרבה ערים ואני יודע להבדיל 
סביבתי  פיתוח  על  ריקים  דיבורים  בין 

לרצון אמיתי ויוזמה". 
העיר  לראש  שמורה  התחתונה  השורה 
עשרות  משקיעים  "אנחנו  פרוש:  ישראל 
העיר,  חזות  ובשיפור  בניקיון  מיליונים 
להשקיע  צריך  ובראשונה  בראש  אבל 
אנחנו  שאם  אמונה  חדור  אני  בחינוך. 
בעירייה נשקיע בניקיון, ניתן יהיה לפעול 
במקביל גם מול ההורים וילדיהם, ולחנך 

לתרבות של סדר וניקיון". 
חובת ההוכחה על פרוש ג'וניור ולפניו 
אבל  קלה,  לא  עבודה  של  וחצי  שנתיים 
שהייתם  האחרון  המשפט  שזהו  תודו 
מצפים לשמוע מראש עיר חסידי שמזוהה 
אוטומטית-סטיגמטית, עם הקצאות לבתי 
אברי  רק  שלא  כנראה  ולמקוואות.  כנסת 
גלעד אלא כל אחד מאיתנו, צריך ללמוד 
אורח  לפעמים  הכללות.  לעשות  לא  איך 

לרגע, רואה יותר מתושב קבע.

לפרוש ג'וניור יש תכונות שמזכירות ראשי 
ערים דורסניים, אנשי עבודה, כמו חולדאי 

בתל אביב ויהב בחיפה )ולא בגלל מה 
שיהב מעולל בעיר האדומה לדגל התורה(. 

לפני שנה הייתה אלעד דוגמה לכל הרע 
בפוליטיקה החרדית. כיום היא דוגמה הפוכה: 

בכל החזיתות שוד ושבר, ורק בעיר בעלת 
היסטוריית המאבקים, שורר שקט יחסי

פתוח',  שלך  'העתיד  הכותרת  תחת 
'בסדנו'  החרדית  ההשקעות  קבוצת  ערכה 
למשקיעים  ניסן.  כ"ה  שלישי  ביום  פתוח  יום 
 50,000 מעל  בסך  בהשקעות  ולמתעניינים 
רחב-הידיים  הקבוצה  למתחם  שהגיעו   ,₪
בירושלים, נכון מחזה מרהיב: עשרות דוכנים 
וחדרים בהם הוצגו מיזמים חדשניים, הרצאות 
אישי  ייעוץ  עמדות  מרתקות,  מולטימדיה 
בנושא השקעות, ומפגש בין ציבור יר"ש מגוון 
מכל רחבי הארץ לבין מפתחי מוצרים ומומחי 

יזמות והשקעות מובילים במשק.
ופרויקטים  באירוע הוצגו כ-20 מיזמים 
בתחומי הביו-טכנולוגיה, הרפואה, הבטיחות, 
ונבחרו  בקפדנות  שנבדקו  ועוד,  התקשורת 
כאפיקים  ויועציה  בסדנו  מומחי  בידי 
אופציונליים להשקעה כדאית. היזמים, חלקם 
שם  ובעלי  מתקדמים  תארים  נושאי  הגדול 
האפליקציות  המוצרים,  את  הציגו  בתחומם, 
והמכשירים שיצרו. ביניהם טכנולוגיה לגילוי 
חומרי נפץ שפותחה ב'טכניון', סריקה לגילוי 
מנהל  מפתחיה  שבין  העור  סרטן  של  מוקדם 
בין  לתקשורת  פלטפורמה  ב'הדסה',  מחלקה 
בגני  פועלת  שכבר  חינוך  למוסדות  הורים 

ילדים, ועוד.
את השקעת הנדל"ן החדשה של בסדנו, 

יו"ר  גרוס  אליעזר  ר'  הציג  פלוס',  'נדל"ן 
הקבוצה, שתיאר את יתרונות ההשקעה בנדל"ן 
המקצועי  הצוות  של  ההדוק  הפיקוח  ואת 
ערכה.  למיקסום  השקעה,  כל  אחר  בקבוצה 
בשיאו של הערב ערך היו"ר סיום ש"ס משניות 
ברוב עם בבית הכנסת שבמתחם. זאת במעמד 
להשקעות  מהוועד  קרליבך  ש.ז.  הרה"ג 
המפקחת  החרדית,  העדה  בבד"ץ  ולפיננסים 
על כל פעילות בסדנו, שכיבד את היום הפתוח 
בדבר  מחכימה  הרצאה  והעביר  בנוכחותו 

חשיבותה של השקעה כשרה. 
מאות הנרשמים באי היום הפתוח סיירו 
עם  שו"ת  ניהלו  במצגות,  צפו  הדוכנים,  בין 
ורואי-חשבון,  עורכי-דין  יועצים,  יזמים, 
ההשקעות,  ממגוון  רבה  התרשמות  והביעו 
וממקצועיות  המושקעים  המיזמים  מרמת 
לבאים בשאלות  סייעו  הקבוצה  נציגי  הצוות. 
ובלבטים לגבי בחירת השקעה, ורבים הצטרפו 
כבר במהלך הערב למגוון מסלולי ההשקעות 
הבאים  לכל  מודים  בבסדנו  בסדנו.  של 
ומקווים לערוך כנס נוסף בעוד מספר חודשים, 
בעלות  השקעות  להכיר  החפצים  אלה  למען 
לפרטים  בתבונה.  ולהשקיע  גבוה  פוטנציאל 

נוספים: 073-22-111-74.

חושבים קדימה: מאות 
מתעניינים בהשקעות ביום 

הפתוח של קבוצת בסדנו
בכנס שערכה קבוצת ההשקעות והיזמות הגדולה במגזר, קיבלו 

משקיעים ומתעניינים הצצה למיזמי נדל”ן, סטארט-אפ וטכנולוגיה 
שבהם משקיעה בסדנו, האזינו להרצאות והתוודעו מקרוב 

לפיתוחים חדשניים ולהצעות אטרקטיביות בתחום. היה משתלם
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מה עניין שמיטה להר סיני 

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר:  ִסיַני  ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני 
נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לה' )ויקרא כה, א-ב(. 
פרשתנו עוסקת במצוות השמיטה שבעבר הייתה קשה 
מאוד לקיום, אך היום ברוך ה' יש שפע רב ויותר קל לקיימה, 
ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה' ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לוֹ ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה )בראשית לט, ה(, 
יש פירות וירקות משובחים בשפע רב, עגבניות, מלפפונים, 
חו"ל  פירות  טעם  אין  )אמנם  טובה  באיכות  וכדו'  בצלים 
כטעם פירות ארץ ישראל, אך ביחס לפירות חו"ל מייבאים 
לארץ ישראל פירות באיכות טובה(, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 
מייבאים  ט(,  ח,  )דברים  ָּבּה  ּכֹל  ֶתְחַסר  ֹלא  ֶלֶחם  ָּבּה  ּתֹאַכל 
מחו"ל  ומטוסים  בספינות  וירקות  פירות  של  רבות  כמויות 

ונהנים מהם בשנת השמיטה. 
לפני  כך,  הייתה  לא  המציאות  רחוק  כך  כל  הלא  בעבר 
בשנת  בצלים  להשיג  ניתן  היה  ולא  כמעט  שנה  חמישים 
של  אחת  חנות  הייתה  טבריה  מולדתי  בעיר  השמיטה, 
וכדי להצליח לקנות שם היה צריך לקום  שמיטה-מהדרין, 
כיון שכבר בשעה  ולחכות לפתיחת החנות,  מוקדם בבוקר 

שש בבוקר כל הפירות והירקות היו נחטפים ונמכרים.
בישיבה בה למדתי בצעירותי, "תפארת ישראל"-בחיפה, 
היו ארגזים מלאים בצלים של שנת השמיטה, ושאלתי את 
זצ"ל  רובמן  דוב  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש 
ע"ה  שאמי  כדי  לביתי  בצלים  מעט  לקחת  יכול  אני  אם 
ובשבת  לי  תוכל להכין תבשילים כפי שרגילה, הרב אישר 
הראשונה שחזרתי לביתי הבאתי לאמי "מתנה גדולה"-שני 
קילו בצלים! אמי ע"ה ָׂשמחה ִׂשְמָחה גדולה כאילו הבאתי 
לה יהלומים, סוף סוף היא תוכל לבשל כרגיל עם בצל כפי 

שרגילה בשאר השנים. 
זה היה המצב אז, ועשרות שנים קודם לכן כשכולם היו 
יותר  קשה  היה  והפרדסים  השדות  מיובלי  ורק  אך  ניזונים 
גבורה  כך  לשם  ונדרש  השמיטה  שנת  את  לשמור  ויותר 
מצוות  את  לקיים  שהזוכה  רבותינו  אמרו  ולכן  רב,  ועוצם 
השמיטה כהלכתה הרי הוא דומה למלאך, כמבואר במדרש 
)ויקרא רבה פרשה א', וכן הוא בילקוט שמעוני תהילים רמז 
תת"ס( על הפסוק )תהילים קג, כ( ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח 
אומר: אלו  נפחא  יצחק  רבי  ְּדָברוֹ,  ְּבקוֹל  ִלְׁשמַֹע  ְדָברוֹ  עֵֹׂשי 
ליום  מצווה  עושה  אדם  שבעולם,  בנוהג  שביעית.  שומרי 
אחד, לשבוע אחד, לחודש אחד. שמא לכל ימות השנה?! 
וזה רואה שדהו שוממה, כרמו שומם- ושותק. יש לך גיבור 
חיל גדול מזה?! ועוד, למה נקרא שמם "ִּגּבֵֹרי כַֹח"? שרואה 
פתוחים,  והגדרות  מופקרים,  ואילנותיו  מופקרת,  שדהו 
לך  היש  מדבר!  ואינו  יצרו  את  וכובש  נאכלים,  ופירותיו 

גיבור גדול מזה? )תנחומא תהילים קג, כ(.



רש"י בתחילת הפרשה מביא את קושיית רבותינו )תורת 
כהנים כה, א( מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מדוע דווקא 
מה  מפני  ִסיַני",  "ְּבַהר  התורה  הזכירה  השמיטה  במצוות 
מצורע  תזריע  בפרשת  או  השבת  במצוות  זאת  הזכירה  לא 
דווקא במצוות  זאת  או בשאר המצוות אלא בחרה להזכיר 

השמיטה? רבותינו מתרצים שהתורה רצתה ללמדנו שכשם 
כל  כך  מסיני,  ודקדוקיה  כלליה  נאמרו  שמיטה  שהלכות 

המצוות כולם נאמרו כליהן ודקדוקיהן מסיני.
ואפשר לתרץ באופן נוסף, ישנו עוד מקום אחד בו התבטאו 
רבותינו שהיה מבחינת ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ, והוא בזמן קבלת 
במסכת  וכמבואר  ונשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  התורה 
שהקדימו  בשעה  אלעזר  רבי  אמר  ע"א(:  פח  )דף  שבת 
גילה  מי  להן:  ואמרה  קול  בת  יצתה  לנשמע  נעשה  ישראל 
ה'  ָּבְרכּו  בו, דכתיב  זה שמלאכי השרת משתמשין  רז  לבני 
ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ ִלְׁשמַֹע ְּבקוֹל ְּדָברוֹ )תהילים קג, 
ורק אח"כ לשמוע בקול  )נעשה(,  דברו  עושי  כל  קודם  כ(, 
דברו )נשמע(. וצריכים אנו להבין מהי ההקבלה בין מצוות 

השמיטה לקבלת התורה.
מצוות  את  שלשמור  לעיל  שהסברנו  מה  לפי  אמנם 
השמיטה צריך גבורה גדולה ומסירות נפש הדברים יובנו על 
הזן  שהוא  עולמים  בצור  חזקה  אמונה  לו  שאין  אדם  נכון, 
והמפרנס לכל לא יצליח לשמור את השמיטה, במשך שנה 
ובמה  יחיה  איך  יעבוד בה?  ולא  יעזוב את הקרקע  שלימה 
יתפרנס? כדי לשמור את המצווה היקרה הזו צריך מסירות 

נפש ורצון עז לקיים את ציווי ה', ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ! 
וכן הוא הדבר בלימוד התורה הקדושה, כדי לגדול בתורה 
ולגדלה בעם ישראל )שזה תכלית לימוד התורה, ָאָדם ְלָעָמל 
יּוָּלד, לעמ"ל ראשי תיבות- ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד. יעוי' 
בתורה  מאירים  ובנות  בנים  ולגדל  ע"ב(,  צט  בסנהדרין 
קודם  ונשמע,  נעשה  מבחינת  חזקה  אמונה  צריך  ומצוות 
מה  שאלות  ולשאול  לחשוב  בלי  ותלמד,  תעשה-תשב  כל 
לקנות  וכיצד אצליח  יבוא הכסף  יהיה עם הפרנסה, מהיכן 
דירה, לא, אלא קודם כל "נעשה"-תשב ותלמד, ורק אח"כ 
המליצו  וכבר  העניינים.  יסתדרו  כיצד  "נשמע"-תראה 
כל  קודם  א-א'מונה,  היהודי,  של  ה"א-ב"  שזה  המפרשים 
תבוא  ב-ב'רכה,  אז-  ואו  בבוראו,  באמונה  האדם  יתחזק 
הברכה והשפע. אם יש אמונה וביטחון מלאים בה' יתברך 

ממילא תבוא גם הברכה והישועה. 
וא"כ המחנה המשותף למצוות השמיטה הוא "הר סיני" 
דהיינו קבלת ולימוד התורה שבשתי מצוות אלו נדרש האדם 

להתחזק באמונה וביטחון ולעשותם במסירות נפש.
השמיטה,  מצוות  טעם  את  היטב  להבין  נוכל  זה  ולפי 
יש להקב"ה בזה  שלכאורה היה מקום לשאול, מה תועלת 
שיעזוב החקלאי את שדהו שנה שלימה ולא יעבוד בה, ִאם 
להקב"ה  נותנים  אנו  מה  ז(,  לה,  )איוב  לוֹ  ִּתֶּתן  ַמה  ָצַדְקָּת 
בזה שאנו עוזבים את עבודתנו בשדות ומקיימים את מצוות 

השמיטה?
אלא התשובה היא שבשמירת מצוות השמיטה אנו שולחים 
כביכול את האמונה שלנו להקב"ה ומשליכים עליו את כל 
כג(,  נה,  )תהילים  ְיַכְלְּכֶלָך  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה'  ַעל  ַהְׁשֵלְך  יהבנו, 
מה שהקב"ה  וזה  בו,  ונדבקים  להקב"ה  את השכל  זורקים 
מעט  נעשה  יתברך.  עליו  ונסמוך  השכל  את  שנזרוק  רוצה, 
השתדלות והוא כבר ישלח את כל הברכה והשפע )ובמקום 
אחר הארכנו בביאור מידת ההשתדלות המוטלת על האדם. 

ואכמ"ל(. 



בלימוד  וביטחון  באמונה  להתחזק  האדם  צריך  במיוחד 
התורה וקיום המצוות דווקא בעודו צעיר, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת 
ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמאֹד )תהילים קיב, א(, אשרי מי שעושה  ה' 
ִּביֵמי  ּבוְֹרֶאיָך  ֶאת  ּוְזכֹר  ע"א(,  יט  )ע"ז  איש  בעודו  תשובה 
ְּבחּורֶֹתיָך )קהלת יב, א(, להתחזק בזה דווקא כשהוא צעיר 
וכוחו במותניו ולקבל עליו עול תורה בלב שלם בלי לשאול 
יוכל  אז  ואו  "נשמע",  אח"כ  ורק  "נעשה"  בחינת  שאלות, 
קשה  כבר  זה  מזקין  כשהאדם  אך  גדולים.  לדברים  לזכות 
מאוד, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה )משלי כב, ו(, אין כבר את 
הכח לשקוד בתורה יומם ולילה, ַוָּתָקם ְּבעוֹד ַלְיָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף 
ְלֵביָתּה )משלי לא, טו(, לקום בשתיים-שלוש בלילה וללמוד 
שינה  לנדנד  או  שחרית,  תפילת  עד  בהתמדה  שעות  ארבע 

וללמוד עד שעת לילה מאוחרת.
ֶבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  מ"ד(:  )פ"ג  אבות  במסכת  יש  לכך  רמז 
ְוַהְמַפֶּנה  ְיִחיִדי  ַּבֶּדֶרְך  ְוַהְמַהֵּלְך  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּנעוֹר  אוֵֹמר,  ֲחִכיַנאי 
לומד  היה  חנינא  רבי  ְּבַנְפׁשוֹ.  ִמְתַחֵּיב  ֶזה  ֲהֵרי  ְלַבָּטָלה,  ִלּבוֹ 
תורה יחד עם רבי שמעון בר יוחאי, לאחר שרשב"י התחתן 
המשתה  ימי  שבעת  סיום  עד  לו  שימתין  חנינא  מר'  ביקש 
ויחזרו יחד ללמוד בישיבה, אך רבי חנינא לא הסכים, הוא 
רצה לחזור וללמוד תורה בישיבה מיד, חבל על הזמן, והוי 
שנה  עשרה  שתיים  למד  יד(,  ד,  )אבות  תורה  למקום  גולה 
תורה ברצף, והפך להיות תנא גדול וקדוש )כתובות סב ע"ב, 
ומספרת הגמרא שמרוב שקיעותו בתורה והישארותו בבית 
ובכח תורתו  יודע את הדרך חזרה לביתו,  המדרש לא היה 

החיה את אשתו שנפטרה מהפתעתה לראותו(.
זה  הרי  וכו'  בלילה  שהנעור  חנינא  רבי  אומר  במשנתנו 
מתחייב בנפשו, וצריך להבין מדוע הדין כך. רבינו שמואל 
די אוזידא בעל ה"מדרש שמואל" על פרקי אבות מסביר את 
המשנה הזו באופן נפלא: בחיי האדם ישנם שלושה תקופות, 
הצהריים-  תקופת  והנערות.  הילדות  ימי  הבוקר-  תקופת 
שכוחו  חמישים  עד  עשרים  )גיל  מתחתן  שאדם  לאחר 
כשהאדם  ומעלה  חמישים  גיל  הערב-  ותקופת  במותניו(. 

מתחיל להזקין ותש כוחו.
ובא רבי חנינא ואומר "הנעור בלילה" אם האדם מתעורר 
מזדקן  כבר  כשהוא  בלילה,  רק  טובים  ומעשים  בתשובה 
זה  גם טוב, אך  זה  זה מתחייב בנפשו,  ויוצא לפנסיה, הרי 
ֶאת ה', בעודו איש- ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ואין זה מבחינת  חסר, 

מעלות  להשיג  מאוד  לו  שקשה  כיון  במותניו,  וכוחו  צעיר 
התורה והיראה כאשר כוחות גופו כלים והולכים.

ועל זה אמר שלמה המלך ַּבּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך )קהלת יא, 
ו(, בעודך צעיר, בימי הנעורים זרע את זרעך- תקיים מצוות 
תזכה  ואז  והתמדה,  בשקידה  תורה  למד  טובים,  ומעשים 
בלימוד  תמשיך  הזקנה  בימי  גם  ָיֶדָך,  ַּתַּנח  ַאל  ְוָלֶעֶרב  ש- 
קנב  )שבת  ז"ל  וכמאמרם  המצוות,  וקיום  הקדושה  התורה 
ע"א( תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם, 

ונהנים מהם עצה ותושיה )אבות פ"ו מ"א(. 
יהי רצון שנזכה להאמין ולבטוח בה' אלוקינו בלב שלם 
ונזכה לראות בקרוב בקרוב בביאת משיח צדקנו ובבניין בית 

קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. 

העמוד 
טעון 
גניזה

















"נסה מחר"

"מוקד שלום"

"לא זמין"

"לא נמצא"

"יחזור אליך"

לדבר עם הבנקאי האישי שלך?

8860*חייגו עכשיו
לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ₪ ליחיד או 17,000 ₪ לזוג. מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

עבור למזרחי טפחות
ותהנה משירות 'בנקאי אישי' וממגוון יתרונות נוספים

בנקאי אישי /
נגישות לבנקאי /
מסביב לשעון /

שירות מבנקאי אישי ואנושי

זמינות במגוון ערוצי התקשרות

זמינות 24 שעות ביממה

• כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל-3 שנים
• שירות צ'ק אפ פיננסי • הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

עבור למזרחי טפחות וקבל:  חשבון מזל וברכה

רוצים לקחת את הבנק לניסיון? עכשיו אפשר
ההצעה לתקופה מוגבלת
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